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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan memegang peranan penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan 

mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Tinggi rendahnya kualitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya kualitas peserta didik, sarana dan prasarana, model 

pembelajaran, atau faktor lingkungan. Pendidikan matematika 

merupakan salah satu kualitas pendidikan yang penting untuk 

diperhatikan. 

  Matematika merupakan ilmu dasar yang sangat 

berkembang pesat dalam materi maupun kegunaannya. Kegunaan 

matematika terlihat dari peran pentingnya dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam hal komunikasi 

dan informasi. Arus informasi yang secara cepat datang dari 

berbagai penjuru dunia dan selalu berubah menuntut setiap orang 

untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pola pikir yang 

kritis, sistematis, kreatif, dan logis. Sikap dan cara berpikir seperti 

ini dapat dikembangkan dengan mempelajari matematika. 

  Matematika merupakan alat komunikasi yang sangat kuat, 

teliti, dan tidak membingungkan. Komunikasi memegang peranan 
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penting dalam matematika, setiap orang yang berkepentingan 

dalam matematika akan memerlukan komunikasi dalam 

perbendaharaan informasi yang lebih banyak. Kemampuan 

komunikasi dalam matematika bukan hanya sekedar menyatakan 

ide melalui tulisan melainkan juga mengungkapkan ide matematika 

secara lisan. Tanpa komunikasi yang baik, maka perkembangan 

matematika akan terhambat. Komunikasi menjadi sesuatu yang 

utama dalam mengajar, menilai, dan dalam pembelajaran 

matematika. 

  Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa 

prestasi akademik siswa SMP Negeri 2 Sumbang terutama kelas 

VII B masih sangat rendah yaitu dengan nilai rata-rata mata 

pelajaran matematika pada ujian mid semester gasal tahun 

2011/2012 adalah 67,06 dengan 53,125% yang masih dibawah nilai 

KKM yaitu 70. Sedangkan dari observasi yang penulis lakukan, 

permasalahan yang dihadapi saat proses pembelajaran berlangsung 

adalah 1) siswa cenderung pasif saat diberikan permasalahan, 2) 

kurangnya keberanian siswa dalam menyampaikan pertanyaan, 3) 

kurangnya kesempatan yang diberikan oleh guru untuk siswa dalam 

menyampaikan pendapatnya, 4) kurangnya keberanian siswa untuk 

mengsharekan hasil jawabannya di depan kelas. Hasil tes 

kemampuan awal pada saat proses pembelajaran berlangsung dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 1.1 Hasil tes kemampuan awal 

Indikator Rata-rata 
tiap indikator 

1 1,05 
2 1,45 
3 1,24 
4 0,81 

 

  Berdasarkan hasil tes kemampuan awal komunikasi tertulis 

yang terdiri dari 4 indikator yang dilaksanakan pada tanggal 1 

Desember 2011 terhadap 32 siswa dengan nilai rata-rata kelas 

25,98 yang tergolong masih dalam kriteria kurang dan skor rata-

rata untuk indikator 1 yaitu merefleksikan benda-benda nyata, 

gambar, atau ide-ide matematika adalah 1,05 dengan kriteria 

kurang, indikator 2 yaitu membuat model situasi atau persoalan 

menggunakan metode oral/lisan, tertulis, konkret, grafik, atau 

aljabar adalah 1,45 dengan kriteria kurang, indikator 3 yaitu  

menggunakan keahlian membaca, menulis, dan menelaah untuk 

menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide, simbol, istilah serta 

informasi matematika adalah 1,24 dengan kriteria kurang, dan 

indikator 4 yaitu merespon suatu pernyataan/persoalan dalam 

bentuk argumen yang meyakinkan adalah 0,81 dengan kriteria 

sangat kurang. Sedangkan target yang diharapkan adalah nilai rata-

rata kemampuan komunikasi matematika tertulis siswa adalah > 60 

dan skor rata-rata untuk tiap indikator komunikasi matematika 

tertulis adalah > 3 sehingga tergolong dalam kriteria baik. Hal ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan. 
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Melihat kenyataan tersebut maka kemampuan komunikasi 

matematika perlu ditingkatkan. 

  Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang 

muncul pada saat proses kegiatan belajar mengajar yaitu kurangnya 

kemampuan komunikasi matematika dilihat dari hasil observasi 

terhadap siswa pada saat proses belajar mengajar dan hasil tes 

kemampuan awal. Selain itu di SMP Negeri 2 Sumbang dalam 

pembelajarannya masih menjadikan guru sebagai satu-satunya 

sumber belajar, sehingga aktivitas siswa terbatas pada 

mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan soal-soal yang 

diberikan oleh guru. Hal tersebut menyebabkan suasana selama 

proses pembelajaran kurang menyenangkan dan membuat siswa 

bosan dalam mengikuti pelajaran. Untuk itu  perlu diupayakan 

salah satu tipe pembelajaran sebagai alternatif pemecahannya. 

Adapun tipe pembelajaran yang dimaksud untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematika yaitu melalui pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share.  

  Menurut Trianto (2010: 81), Think Pair Share merupakan 

jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi 

pola interaksi siswa yang dapat memberi siswa lebih banyak waktu 

berpikir, untuk merespons dan saling membantu. Ciri utama 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share adalah Think 

(berpikir secara individual), Pair (berpasangan dengan teman 
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sebangku), dan Share (berbagi jawaban dengan pasangan lain atau 

teman seluruh kelas). Kegiatan pembelajaran Think Pair Share juga 

mudah untuk diterapkan pada berbagai tingkat kemampuan berpikir 

dan dalam setiap kesempatan. Selain siswa diberi waktu lebih 

banyak berpikir, merespons, dan saling membantu satu sama lain, 

siswa juga dapat bertanya dengan teman sebaya dan berdiskusi 

kelompok untuk mendapatkan kejelasan terhadap apa yang telah 

dijelaskan oleh guru. Diskusi dalam kelompok-kelompok  kecil ini 

sangat efektif untuk memudahkan siswa dalam memahami materi 

dan memecahkan suatu permasalahan. Dengan cara seperti ini, 

pembelajaran akan menjadi lebih bermakna sehingga komunikasi 

matematika antar siswa serta komunikasi matematika antar siswa 

dengan guru dapat berjalan dengan lancar. 

  Dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik ingin 

mengetahui apakah pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa 

dengan melakukan penelitian dalam bentuk tindakan kelas dengan 

judul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa 

Kelas VII B SMP Negeri 2 Sumbang”. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: apakah penerapan pembelajaran 
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kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika siswa kelas VII B SMP Negeri 2 

Sumbang? 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematika siswa kelas VII B melalui pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share di SMP Negeri 2 Sumbang. 

D. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi siswa:  

Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika pada pelajaran matematika melalui 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share.  

2. Bagi guru:  

a. Sebagai alternatif bagi guru dalam menyampaikan materi 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share. 

b. Dapat memahami kemampuan komunikasi siswa sehingga 

akan mempermudah dalam mengevaluasi siswa. 
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3. Bagi sekolah:  

Sebagai masukan bagi sekolah dalam upaya mengembangkan 

penerapan model-model pembelajaran untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran di sekolah khususnya matematika. 
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